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NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak - Høring

Hovedutvalget for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune har behandlet
høringsuttalelsen til NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak i sitt møte den 6. juni.

Hovedutvalget gjorde følgende vedtak:

Fylkesutvalget slutter seg til utvalgets modell 1.

Fylkesutvalget slutter segfor øvrig til NHO Service og attføringsbedriftene i Akershus sine
synspunkter slik de er omtalt i saken.

Et høringsnotat basertpå disse synspunktene oversendes departementet innen
høringsfristen den 13.juli.

Som deleier i fire store attføringsbedrifter i Akershus har fylkeskommune lyttet til disse
bedriftene og til deres bransjeorganisasjonen i NHO Service og sluttet seg til deres synspunkter.

Hovedutvalget går derfor inn for modell 1 slik attføringsbedriftene, NHO og de fleste av
utvalgsmedlemmene støtter.

Fylkeskommunen er også skeptisk til at NAV skal overta flere av attføringsbedriftenes
oppgaver, slik modell 2 legger opp til.

Forenklin av tiltak —redusert ventetid
Attføringsbedriftene i Akershus er opptatt av at ventetiden for å få komme inn på tiltak i bedriftene
og for å få arbeidsavklaringspenger må reduseres. Den er i dag 2 år. Det er viktig at tiltakssystemet
endres, slik at personer som har startet sin attføring kan slippe å oppleve ventetid imellom. Det er
brukernes behov som må styre prosessen. Det må være en tiltaksstruktur som er i samsvar med
individuell tilpasning og som gir en effektiv gjennomføring av tiltaksløpene.

Modell 1- o trenin s lasser i ordinære bedrifter:
Attføringsbedriftene i Akershus og NHO er tydelige på, at det bare er modell 1 som kan møte de
grunnleggende utfordringene ved dagens system, og at det av de tre modellene bare er modell 1
som vil gi personer med nedsatt arbeidsevne at adekvat tilbud. En forenkling av tiltaksstrukturen,
slik at attføringsbedriftene kan skreddersy individuelle løp med fokus på jobb for den enkelte fra
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første dag, slik modell 1 legger opp til, vil eliminere de lange, unødvendige køene og ventetidene.
Det vil gi en økt gjennomstrømming, noe som igjen gjør at flere vil kunne få det tilbudet om hjelp
de trenger. Dessuten vil en slik omlegging gi bedre individtilpasning, og et tilbud som er noe
mindre standardisert, men derfor også bedre tilpasset det reelle behovet hos brukeren.

Både NHO og attføringsbedriftene i Akershus er enig i et samlet utvalgets synspunkt om at
attføring bør skje så nært opp mot det ordinære arbeidslivet som mulig. En nylig avsluttet
undersøkelse viser imidlertid at så mange som halvparten av deltakerne i attføringsløp har så store
lese-, skrive- eller matematikkvansker at de vil ha vansker med å få eller beholde arbeid i dagens
arbeidsliv. Mange har også behov for formelle kvalifikasjoner. For at disse skal kunne gå inn i det
ordinære arbeidsliv er det nødvendig med en god avklaring og at tiltaksarrangør kan tilby støtte og
oppfølging som gjør arbeidsgiver tryggere i sitt valg. Her har attføringsbedriftene en viktig
oppgave som fylkeskommunen i Akershus mener de bør få fortsette å ha fremover.

Tilbudet attføringsbedriftene i Akershus tilbyr, omfatter både helse, trening, kosthold, sosial
trening i tillegg til karriereveiledning, kvalifisering og arbeidsutprøving. Fylkeskommunen mener,
at en fortsatt satsing på tiltaksplasser i attføringsbedriftene ikke behøver å stå i motsetning til at det
blir flere treningsarenaer i ordinære bedrifter, slik utvalget er enig om. Det er imidlertid viktig å
understreke at fordi mange yrkeshemmede har vært lenge ute av arbeid er de i behov av et skjermet
helhetlig tilbud før de er i stand til å mestre en arbeidsutprøving i en ordinær bedrift. Et slikt tilbud
gir attføringsbedriftene i dag. Denne kompetansen og dette tilbudet mener fylkeskommunen det er
viktig å videreføre.

Rammebetin elser som •rbedre forutsi barhet

Attføringsbedriftene i Akershus har klart seg økonomisk bra gjennom både finanskrise, endrede
statlige rammebetingelser og store omstillinger. De leverer gode resultater innen attføring og
samarbeider bra med både kommunene og fylkeskommunen. Store endringer i statlige
rammebetingelser har imidlertid preget bedriftene de siste ti årene. Det er derfor viktig at
attføringsbedriftene fremover får en større forutsigbarhet —og at ordningen med forhåndsgodkjente
tiltaksarrangører videreføres slik modell 1 legger opp til. Fylkeskommunen er enig med NHO og
attforingsbedriftene i at meldingen bør drøftes i Stortinget og forankres der.

Med vennlig hilsen

A Skaset
fylkesdirektør avdeling for plan, næring og
miljø

Janne Svegården
rådgiver
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